
Rezumat executiv (1/2)

Modificarea 

cadrului 

legislativ

• Ordinul ANRE 31/2018 a intrat în vigoare începând cu Septembrie 2018, modificând limitele de prețuri pe piața de echilibrare din

România (PE), după cum urmează:

- Limitarea la 250 RON/MWh între o ofertă de creștere de putere și una de scădere de putere (pentru aceeași Unitate 

Dispecerizabilă – UD) a fost eliminată, în timp ce

- Limita maximă a prețurilor pe PE a fost menținută la valoarea prețurilor Pieței pentru Ziua Următoare (PZU) + 450 

RON/MWh

Context: o 

piață puternic 

concentrată

• Deși intenția ANRE a fost de a crește concurența pe PE și de a reflecta mai bine condițiile pieței prin intermediul prețului, ca urmare a 

Regulamentelor UE, nivelul ridicat de concentrare al pieței din cauza operatorilor tradiționali a limitat îndeplinirea acestui obiectiv:

- Cota de piață a celor mai mari trei participanți pe PE se situează în mod constant peste 90%

- Indicele Herfindahl–Hirschman (HHI) rămâne peste valoarea de 1,800 (prag ce indică o piață puternic concentrată) pe 

toate segmentele PE

Consecințele 

modificării 

cadrului 

legislativ

• Ordinul a determinat o creștere semnificativă a costurilor de echilibrare:

- Întrucât costurile de echilibrare sunt incluse în costul energiei electrice pentru utilizatorii finali, acest aspect a generat o 

presiune suplimentară asupra consumatorilor casnici din România – în comparație cu media UE, aceștia au un cost mai 

mare pentru electricitate, în ciuda faptului că au cele mai mici venituri la nivel European

Contra-

argumente

• ANRE a admis faptul că Ordinul ar putea conduce la prețuri de deficit mai mari, dar a argumentat că producătorii de energie electrică 

ar trebui să identifice măsuri pentru a contracara un asemenea efect – spre exemplu, prin utilizarea unor metode îmbunătățite 

pentru prognoză

- Totuși, în cazul producătorilor de energie din surse regenerabile și în special energie eoliană, aceste metode nu pot aduce 

îmbunătățiri semnificative, din cauza limitărilor tehnice și meteorologice

- Mai mult, volumele tranzacționate pe PE au scăzut, ceea ce poate fi o consecință a îmbunătățirilor metodelor de 

prognoză, dar această scădere de volum nu a fost suficientă pentru a limita creșterea costurilor de echilibrare



Rezumat executiv (2/2)

Reacția pieței
• Mai multe instituții și operatori de pe piață, incluzând Consiliul Concurenței din România și OPCOM (operatorul pieței de energie 

electrică), precum și Nuclearelectrica, CEZ și EDPR și-au prezentat îngrijorările cu privire la eliminarea plafonului de preț, în principal 

din cauza nivelului ridicat de concentrare a pieței

Scopul 

prezentei 

analize

• În acest context, EDPR a contactat Deloitte pentru a realiza o evaluare independentă a impactului prețurilor PE asupra prețurilor 

suportate de consumatorii din România

• În acest raport, Deloitte a concluzionat faptul că, într-adevăr, creșterea prețurilor PE s-a dovedit a avea efecte asupra prețurilor la 

electricitate suportate de utilizatorii finali din România

Efectele 

asupra 

costurilor de 

achiziție a 

energiei 

electrice

• Costul de achiziție, cea mai mare componentă a prețului energiei electrice, a fost impactat de Ordinul 31/2018 prin următoarele:

- Creșterea costurilor de echilibrare a fost direct transferată în prețurile plătite de consumatorii finali, care s-au majorat, la 

rândul lor, întrucât reglementările permit furnizorilor să-și recupereze costurile de echilibrare prin intermediul costului de 

achiziție;

- Creșterea costurilor cu dezechilibrele - survenite în procesul de achiziție a CPT - vor determina creșterea tarifelor de 

transport și distribuție a energiei electrice, de asemenea; 

- Mai mult, întrucât PZU și piețele la termen urmează tendința de creștere a PE, furnizorii achiziționează energia electrică 

pentru utilizatorii finali (atât gospodării, cât și consumatori non-casnici) la prețuri mai mari, ceea ce se translatează, de 

asemenea, într-un impact negativ indirect asupra prețurilor energiei electrice







Costurile de echilibrare sunt incluse în costul de achiziție a energiei electrice și 
reprezintă o treime din prețul final al energiei electrice suportat de consumatori

Furnizarea de energie electrică – formarea prețului final

Marja 

furnizorului

Achiziția de 

energie 

electrică

Tariful de 

transport

Tariful de 

distribuție

Contribuția 

de 

cogenerare

Impactul 

Certificatelor 

Verzi

Accize TVA (19%)Prețul final
= + + + + + +

• Prețul de 

achiziție 

reprezintă cea 

mai mare 

componentă a 

prețului final 

total pentru 

client

• Pe piața 

reglementată, 

costurile de 

echilibrare (4% 

sau 7,72 RON / 

MWh) sunt 

incluse în prețul 

de achiziție*)

• ANRE 

revizuiește 

tarifele anual, 

pentru 

perioada 1 

iulie - 30 

iunie, pe baza 

propunerii 

OTS

• Tariful 

include 

costurile OTS 

cu consumul 

propriu 

tehnologic 

(CPT),  

injecția și 

extragerea 

energiei 

electrice din 

rețeaua de 

transport

• Tarifele de 

distribuție 

sunt calculate 

anual de 

ANRE pentru 

fiecare nivel 

de tensiune, 

aplicabile 

clienților în 

funcție de 

tipul de 

conectare la 

rețea

• Tarifele 

includ și 

costurile cu 

achiziția CPT

• ANRE 

stabilește 

anual 

impactul 

maxim al 

componentei 

certificatelor 

verzi (CV) în 

prețul final al 

energiei 

electrice

• CV reprezintă 

o formă de 

finanțare 

acordată de 

Transelectrica 

producătorilo

r de energie 

electrică SRE

• Contribuția 

este stabilită 

de ANRE 

anual și poate 

fi modificată 

la fiecare 

jumătate de 

an

• Această 

contribuție 

reprezintă o 

subvenție 

pentru 

producătorii 

de energie 

electrică cu 

cogenerare, 

care ajunge în 

factura 

clientului 

final

• Energia 

electrică este 

supusă 

accizelor care 

devin 

exigibile 

pentru 

furnizarea 

energiei 

electrice, în 

funcție de 

caz, de către 

producători, 

distribuitori 

sau 

redistribuitori 

către clienții 

finali din 

România

• Taxa pe 

valoarea 

adăugată 

pentru 

electricitate 

este de 19%, 

aceeași ca 

pentru orice 

altă utilitate 

publică, cu 

excepția 

furnizării de 

apă

• TVA se aplică 

la suma 

tuturor 

componentel

or anterioare 

ale prețului, 

inclusiv acciza

193,07 17,50 160,03 51,10 9,79 2,37 87,65548,95 = + + + + + +

*) Un model similar este reflectat și pe piața concurențială

Exemplu de formare a prețului final mediu,
[RON/MWh]

35,17%100,0% 3,19% 29,15% 9,31% 1,78% 0,43% 15,97%

+

+27,45

5,00%

• Marja este 

puternic 

influențată de 

prețurile de 

achiziție și 

tarifele de 

sistem, 

deoarece 

prețurile de 

vânzare către 

clienții finali 

sunt de obicei 

fixate în 

contracte de 

12 luni

• 24 de 

furnizori au 

reușit să 

obțină marje 

mai mari de 

5% în 2015

Sursa: ANRE - Rapoarte naționale, Raport de piață pentru certificatele verzi, Raport pentru 
monitorizarea schemei de sprijin privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie 
termică, analiză Deloitte

Note: Exemplul de formare a prețurilor finale medii se bazează pe prețurile medii 
pentru 2017-2018 la clienții casnici de joasă tensiune din banda de preț DA.
Ultima analiză ANRE privind marja furnizorilor a fost realizată pentru 2015 în 
Raportul anual din 2016



După implementarea Ordinului, costurile medii de echilibrare pe piața 
reglementată s-au majorat de cel puțin 2 ori pentru clienți casnici și de peste 12 
ori pentru non-casnici

Creșterea costurilor cu dezechilibrele pentru consumatorii finali (1/3)

Costurile 

medii ale PE 

pentru clienții 

casnici, piața 

reglementată

(RON/MWh)

Costurile 

medii ale PE 

din piața 

reglementată 

pentru clienții 

non-casnici

(RON/MWh)

ComentariiEvoluție

• În T4 2018, costurile de pe PE au 
crescut de 2,3 ori față de 
trimestrul precedent

• În 2019, costurile de pe PE au 
rămas relativ constante

• În T4 2018, costurile de pe PE au 
crescut de peste 12,6 ori față de 
trimestrul anterior

• Creșterea bruscă a fost 
recunoscută de ANRE în Raportul 
Național 2018 ca efect al Ordinului 
31/2018

• Deși creșterea costurilor s-a 
atenuat în T1 și T2 2019, acestea 
rămân în continuare de 6,9, 
respectiv 4,3 ori mai mari față de 
valoarea din T3 2018
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Sursa: OPCOM prețurile de decontare de pe piața de echilibrare, rapoarte reglementate ANRE de monitorizare a pieței de energie electrică, analiză Deloitte; date disponibile din 
trimestrul II 2018

Piața reglementată



Creșterea costurilor a impactat prețurile pentru energie la nivelul întregii 
industrii, fapt ce a generat o majorare a prețurilor pentru bunuri și servicii, plătite 
în cele din urmă de clienții casnici

Creșterea costurilor cu dezechilibrele pentru consumatorii finali (2/3)

Influența 

„costurilor de 

echilibrare” 

asupra 

„costului total 

de achiziție a 

energiei 

electrice”

Consumatori 

non-casnici, 

piață 

competitivă

(RON/MWh)

ComentariiGrafice

• În T4 2018, după implementarea 
Ordinului, costurile de dezechilibru au 
crescut la > 46 RON / MWh – de peste 
10 ori mai mult decât valoarea 
înregistrată în T3 2018

• Deși costurile de dezechilibru au 
scăzut în 2019, acestea rămân încă la 
valori mai mari decât cele 
premergătoare Ordinului

• Majorarea costurilor de dezechilibru 
nu au doar un impact asupra 
industriei, dar și asupra 
consumatorilor casnici:

- Prețurile mai mari ale 
energiei electrice plătite 
de industrie se 
translatează într-un nivel 
mai ridicat al inflației și, în 
final, produse și servicii 
mai scumpe plătite de 
clienții casnici

- Mai mult, creșterea 
prețurilor la energia 
electrică a fost principalul 
motor al inflației 
înregistrate în 2018 - 4,8%, 
cea mai mare valoare din 
2011
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Note: Pentru a estima efectul asupra pieței concurențiale, am făcut presupunerea că ponderea din prețul 
deficitului urmează o proporție similară cu cea înregistrată pe piața reglementată (ponderile utilizate au fost: 
1,3% pentru T2 2018, 1,7% pentru T3 2018, 17,4% pentru T4 2018, 9,2% pentru T1 2019 și 6,5% pentru T2 
2019). Influența costurilor de echilibrare pe piața competitivă cu amănuntul a fost calculată pe baza ponderii 
trimestriale a costurilor de achiziție.

2

Sursa: BRM (http://brm.ro/tabele-cotatii), ANRE - Rapoarte anuale și Rapoarte de monitorizare a pieței de energie electrică, 

Comisia UE - Raportul național semestrial pentru România, analiza Deloitte

Piața competitivă



Impactul pentru utilizatorii finali non-casnici pe piețele cu amănuntul a fost 
reflectat cu o întârziere de câteva luni

Creșterea costurilor cu dezechilibrele pentru consumatorii finali (3/3)

• BRM a raportat doar costuri de 
achiziție pentru energie electrică 
(fără taxe) pentru piața 
concurențială cu amănuntul pentru 
clienți non-casnici

• Începând cu T4 2018, prețurile 
pentru energia electrică s-au 
majorat

• Astfel, prețul energiei electrice a 
crescut cu 13% față de T3 2018 și 
s-a menținut constant peste 
valoarea de 270 RON/MWh

• Costurile de achiziție a energiei 
electrice pentru clienții non-casnici 
care beneficiază de Serviciul 
Universal au crescut semnificativ 
începând cu T4 2018
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ComentariiGrafice

Sursa: BRM, ANRE Rapoarte de monitorizare a pieței de energie electrică, analiză Deloitte
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Piața reglementată

Piața competitivă


